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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 

 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

 

Άρθρο 1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. 

 

Απαρτία 

 

Άρθρο 2 Η απαρτία διαπιστώνεται όπως ορίζει το καταστατικό. 

 

Εκλογή Προεδρείου 

 

Άρθρο 3 Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει Προεδρείο που 

αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 

Μέχρι την εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης η συζήτηση 

διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 

 

Άρθρο 4 Το Προεδρείο εκλέγεται από τα μέλη του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. που έχουν 

δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία.  

Η σειρά εκλογής είναι Πρόεδρος – Γραμματέας. 

 

Άρθρο 5 Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από δύο υποψήφιοι για κάθε θέση 

και δεν διαπιστωθεί απόλυτη πλειοψηφία για κανένα, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους δύο πρώτους σε σειρά κατάταξης 

υποψηφίους. 

 

Καθήκοντα Προεδρείου 

 

Άρθρο 6 Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη 

της Γ.Σ. αφού εξαντληθούν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

 Προστατεύει τους ομιλητές από τυχόν παρεμβολές. 

 

 Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τις αποφάσεις του Προεδρείου πάνω σε 

διαδικαστικά θέματα. 
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 Αφαιρεί το λόγο όταν: 

 

 Α. Ο ομιλητής είναι εκτός θέματος. 

 Β. Έχει εξαντληθεί ο χρόνος ομιλίας. 

 Γ. Όταν δημιουργείται προσωπικό θέμα. 

 Σε κάθε περίπτωση για να συμβεί αυτό πρέπει να έχει προηγηθεί 

προειδοποίηση. 

 

 Ο Πρόεδρος δικαιούται να αποβάλλει συμμετέχοντα στη Γενική 

Συνέλευση σε περίπτωση που παρακωλύει τις εργασίες αυτής. Αν η 

αποβολή συμπίπτει χρονικά με τη διενέργεια ψηφοφορίας ο 

αποβληθέντας αποχωρεί μετά  απ’ αυτή. 

 

 Η αποβολή γίνεται πάντα για συγκεκριμένο χρόνο και μετά από 

προειδοποίηση.  

Άρθρο 7 Ο Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών. Ταξινομεί και 

προετοιμάζει τις προτάσεις για ψηφοφορία, βοηθά τον Πρόεδρο στην 

προσμέτρηση του χρόνου των ομιλητών και τον αντικαθιστά σε 

περίπτωση κωλύματος. 

. 

Άρθρο 8 Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει ύστερα από πρόταση του 

Προεδρείου για τη διάρκεια αυτής και για τον χρόνο που θα διαρκέσει το 

κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 Το προεδρείο κατανέμει τον χρόνο που διατίθεται για κάθε θέμα εξ ίσου 

στους ομιλητές, αφού πρώτα αφαιρέσει τον χρόνο που απαιτούν οι 

εισηγήσεις, οι διευκρινιστικές ερωτήσεις και οι δευτερολογίες των 

εισηγητών. 

 

Διαδικασία 

 

Άρθρο 9 Η συνεδρίαση αρχίζει με την ανάγνωση από τον Πρόεδρο των θεμάτων 

της Ημερήσιας Διάταξης, όπως έχουν προταθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 

 

 Το Σώμα της  Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει για τη σειρά συζήτησης 

των θεμάτων και την προσθήκη τυχόν άλλων θεμάτων. Πρόταση για 

ενδεχόμενη προσθήκη και άλλου θέματος μπορεί να γίνει από κάθε 
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συμμετέχοντα και η συζήτησή του ή μη τίθεται στην κρίση του Σώματος 

το οποίο και αποφασίζει κατόπιν ψηφοφορίας. 

 Η συζήτηση σε κάθε θέμα, εκτός από τις διαδικαστικές προτάσεις που 

μπαίνουν σε ψηφοφορία χωρίς συζήτηση, γίνεται ως εξής: 

 

-  Πρώτα γίνεται η εισήγηση ή οι εισηγήσεις και διευκρινιστικές 

ερωτήσεις. 

- Ανοίγεται κατάλογος ομιλητών.  

 - Κλείνει ο κατάλογος και αρχίζουν οι ομιλίες. 

 - Ακολουθούν δευτερολογίες εισηγητών με την ίδια σειρά που 

εισηγήθηκαν και κλείνει η συζήτηση με τη δευτερολογία του κύριου 

εισηγητή. 

 

Το Προεδρείο, εκτός από την κύρια εισήγηση που εκφωνείται πρώτη,  

αποφασίζει για τη σειρά των λοιπών εισηγήσεων.  

 Προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροπολογίες και τροπολογίες τροπολογιών 

υποβάλλονται ενσωματωμένες με τις εισηγήσεις στο Προεδρείο. 

Μπορούν επίσης να υποβληθούν γραπτά στο Προεδρείο μέχρι το τέλος 

της συζήτησης, αλλά οπωσδήποτε πριν αρχίσει η διαδικασία της 

κατάταξής τους από το Προεδρείο. 

 

Άρθρο10 Μετά το τέλος υποβολής προτάσεων και αφού ο Πρόεδρος ανακοινώσει 

στο Σώμα ότι έκλεισε η διαδικασία υποβολής τους, το Προεδρείο 

κατατάσσει τις προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροπολογίες, τροπολογίες 

τροπολογιών και τις εισάγει σε ψηφοφορία σύμφωνα με τα όσα 

περιγράφονται στα κατωτέρω υποάρθρα.  

 

10.1 Αρχικά απευθύνεται προς τους αντιπροτείνοντες αν αποδέχονται τις 

προταθείσες σ’ αυτούς τροπολογίες.  

Σε κάθε περίπτωση τις θέτει σε ψηφοφορία. Σε περίπτωση υπερψήφισης, 

τις ενσωματώνει στην αντίστοιχη αντιπρόταση και τις εισάγει σε 

ψηφοφορία. 

 

10.2 Αν υπερψηφιστεί δεν συνεχίζεται η ψηφοφορία για τις υπόλοιπες 

αντιπροτάσεις και την αρχική πρόταση. 

 Αντιπρόταση που απορρίπτεται συμπαρασύρει σε απόρριψη και τις 

ενσωματωμένες σ’ αυτή τροπολογίες. 



ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 22ας ΙΟΥΛΙΟΥ2009 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Γ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.                                                                                                             4/6 

10.3 Αν απορριφθούν όλες οι αντιπροτάσεις μπαίνει σε ψηφοφορία η αρχική 

πρόταση.  

Τυχόν τροπολογίες ενσωματώνονται στην πρόταση με την διαδικασία 

που περιγράφεται στο υποάρθρο 10.1. 

 

10.4 Η σειρά που μπαίνουν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες είναι αυτή με την 

οποία κατατίθενται γραπτά στο Προεδρείο. 

 

10.5 Το Προεδρείο δεν δίνει σε καμία περίπτωση τον λόγο όταν έχει αρχίσει 

διαδικασία ψηφοφορίας. 

 

10.6 Όταν πάνω σε ίδιο θέμα υπάρχει πρόταση ριζικά διαφορετική ή αντίθετη 

από άλλη πρόταση ψηφίζονται οι δύο προτάσεις “κατ’ αρχήν” σε 

αντιδιαστολή αλλά ξεχωριστά. Στη συνέχεια συζητείται λεπτομερέστερα 

η πρόταση που “κατ’ αρχήν” παίρνει την απόλυτη πλειοψηφία. 

 Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο προτάσεις, και καμία δεν 

συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

μεταξύ των 2 επικρατέστερων. 

 

Άρθρο 11 Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση και νέας 

ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση.  

 

Άρθρο 12 Ένσταση για κακή καταμέτρηση υποχρεώνει το Προεδρείο σε 

επανάληψη της ψηφοφορίας. 

 

Άρθρο 13 Οι ψηφοφορίες γίνονται φανερά και με ανάταση του χεριού εκτός αν το 

Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει διαφορετικά.  

 

Άρθρο 14 Ο λόγος δίνεται προνομιακά όταν πρόκειται για θέματα:  

 

 Α. Έκτακτης ανακοίνωσης 

 Β. Προσωπικά 

 Γ. Διαδικασίας 

 Δ. Κανονισμού 

 και με την αναφερόμενη σειρά προτεραιότητας. 
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 Ειδικά για την περίπτωση της έκτακτης ανακοίνωσης θα πρέπει πρώτα 

το Προεδρείο να πληροφορηθεί  το περιεχόμενό της για να αποφασίσει 

αν συντρέχει πραγματικός λόγος. 

 Γενικά για θέματα διαδικασίας και κανονισμού ο χρόνος ομιλίας του 

ομιλητή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1΄ λεπτό. 

 

Άρθρο 15 Το Προεδρείο αποφασίζει για θέματα διαδικασίας που προκύπτουν και 

δεν προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό υπό την προϋπόθεση 

ότι οι αποφάσεις έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης να παρέμβει και να 

διακόψει συζήτηση επί της διαδικασίας, εάν αυτή παρακωλύει την 

ουσιαστική λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης. Σχετική πρόταση για 

διακοπή μπαίνει αμέσως σε ψηφοφορία χωρίς συζήτηση. 

 

Άρθρο 16 Για την άρση οποιασδήποτε απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 

απαιτείται από την ίδια Γενική Συνέλευση 

 

 Α. Αιτιολογημένη εισήγηση 

 Β. Πλειοψηφία 2/3 των παρόντων 

 

Διακοπή της Γ.Σ. 

 

Άρθρο 17 Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίσει για τη διακοπή 

της σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, μετά από αιτιολογημένη 

πρόταση συμμετέχοντα ή του Προεδρείου και αφού προκαθοριστεί 

ημερομηνία συνέχισής της. 

 

Παρατηρητές 

 

Άρθρο 18 Στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται η παρουσία παρατηρητών χωρίς 

δικαίωμα ψήφου και λόγου. Οι παρατηρητές αυτοί γνωστοποιούν την 

παρουσία τους στο Προεδρείο και κάθονται σε ξεχωριστό τμήμα της 

αίθουσας ώστε να μην δυσχεραίνονται οι ψηφοφορίες. 

 Οι παρατηρητές εκπρόσωποι συλλογικών φορέων (σύλλογοι τεχνικών, 

Τ.Ε.Ε. κ.λ.π.) μπορούν να απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό πριν την 

έναρξη της Ημερήσιας Διάταξης. Μπορούν επίσης να πάρουν τον λόγο 
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ύστερα από απόφαση του Προεδρείου ή του Σώματος της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο 

σε ανεπιθύμητους παρατηρητές. 

 

Πρόταση μομφής κατά του Προεδρείου 

 

Άρθρο 19 Πρόταση μομφής κατά του προεδρείου ή μέλους αυτού γίνεται γραπτά 

και αιτιολογημένα. Αν στρέφεται κατά του Προέδρου τη συζήτηση πάνω 

στην πρόταση διευθύνει ο Γραμματέας. Αν η πρόταση στρέφεται κατά 

του Προεδρείου τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 

 Έγκριση της πρότασης συνεπάγεται την αντικατάσταση του Προεδρείου 

ή μέλους αυτού. 

 Η αντικατάσταση του Προεδρείου ή μέλους του γίνεται μέσω 

διαδικασίας νέας εκλογής. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο 20 Για κάθε θέμα το οποίο τυχόν δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, 

εφαρμόζεται το Καταστατικό του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. καθώς και οι κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ, ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2009, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Γ.Σ. 

ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 

 

      Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός  Γραμματέας 

                        

 Στέφανος Ξεκαλάκης                                                            Περικλής Καραίσκος 
 

 

 


